بسم هللا الرمحن الرحيم حنمده ونصلي على رسوله الكرمي وعلى عبده املسيح املوعود
سؤال :هل هناك حاجة جملدد مع اخلليفة؟
اجلواب:
أوالً:
أحيان ابملئات يف وقت
وليكن معلوما أن اجملددين الذين جاءوا يف زمن الفيج األعوج كانوا ً
واحد .فليس صحيحا أنه كان هناك جمدد واحد فقط يف كل قرن.
أما اجملددون االثنا عشر املذكورون يف أدبيات اجلماعة فهم كبار اجملددين واملشهورين أكثر
أيضا يف شىت أحناء العامل.
بسبب أعماهلم البارزة .وكان هناك جمددون سواهم ً
اثنيا :لقد أعلن سيدن املسيح املوعود  أنه جمدد هذه األلفية األخرية ،وأخرب أنه ستكون
بعده اخلالفة على منهاج النبوة .ومعىن ذلك أنه  جمدد هذا العصر كله ،وأن خالفته
تتضمن اجملددية أيضا .فكل خليفة من خلفائه  جمدد عصره أيضا ،سواء كان على رأس
القرن أم ال.
مث جيب أن ال يغينب عن البال أن اجملدد يقوم بتجديد أمر معني ،أما اخلليفة فيقوم أبعمال
التجديد كلها كما يدير نظام مجاعة املسلمني أيضا.
مث اعلموا أن مهمة كل جمدد من اجملددين السابقني كانت حمدودة يف منطقة حمدودة ،بينما
نطاق أعمال خليفة املسيح املوعود عليه السالم ممتد إىل كل أحناء العامل.
فلو بعث جمدد على رأس كل قرن مع وجود اخلليفة فما معىن كون املسيح املوعود  جمدد
هذه األلفية األخرية؟
مث اعلموا أن سيدن املسيح املوعود  أخرب أنه سيكون بعده خلفاء ،ومل يقل أنه سيكون
بعده جمددون ،كما هو واضح مما قال  يف كتيب "الوصية".
ومما يؤيد أن ال حاجة إىل أي جمدد مع اخلليفة ،أنه ورد يف حديث رسول هللا  عن اخلالفة
اَّلل أَ ْن تَكو َن ،مثَّ يَْرفَع َها إِ َذا َشاءَ أَ ْن يَْرفَ َع َها،
على منهاج النبوة" :تكون النُّب َّوة فِيك ْم َما َشاءَ َّ

اَّلل أَ ْن
مثَّ تَكون ِخ َالفَةٌ َعلَى ِمْن َه ِ
اَّلل أَ ْن تَكو َن مثَّ يَْرفَع َها إِذَا َشاءَ َّ
اج النُّب َّوةِ ،فَتَكون َما َشاءَ َّ
اَّلل أَ ْن يَكو َن مثَّ يَْرفَع َها إِ َذا َشاءَ أَ ْن يَْرفَ َع َها ،مثَّ
يَْرفَ َع َها ،مثَّ تَكون م ْل ًكا َعاضًّا فَيَكون َما َشاءَ َّ
اَّلل أَ ْن تَكو َن مثَّ يَْرفَع َها إِ َذا َشاءَ أَ ْن يَْرفَ َع َها ،مثَّ تَكون
تَكون م ْل ًكا َج ِْربيَّةً فَتَكون َما َشاءَ َّ
ِ
ت( .مسند أمحد) .وبسكوته  بعد ذكر اخلالفة على
ِخ َالفَةً َعلَى ِمْن َه ِ
اج النُّب َّوة ،مثَّ َس َك َ
منهاج النبوة قد نبني أن اخلالفة أفضل وأعظم من اجملددية ،وأن اخلليفة يغين عن اجملدد.
احلق أن اخلوض يف مثل هذه النقاشات فتنة وليس حبثًا علميا ،فاجتنبوه .وإذا كان عندهم
سؤال أو استفسار وإشكال فليكتبوه للمركز مسرتشدين ،بدالً من التخبط يف النقاشات
قول الرسول صلى هللا عليه وسلم" :اإلمام
العقيمة فيما بينهم ،وليضعوا نصب أعينهم دائما َ
ط اآلن بطاعة اخلالفة
جننة يقاتَل ِمن ورائه" .وليعلموا أن كل رقي وسعادة وسكينة منو ٌ
إبخالص وصدق وتفان إبذن هللا تعاىل.
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ابدي الرأي،
"إن هللا تعاىل يتوىف األنبياء يف وقت يصحبه اخلوف من الفشل َ
سخروا ويستهزئوا ويطعنوا ويشنعوا.
فيفسح بذلك َ
اجملال للمعارضني ليَ َ
وحينما يكونون قد أخرجوا كل ما يف جعبتهم من سخرية واستهزاء يظهر هللا
يد القدرة الثانية ،ويهيئ من األسباب ما تكتمل به األهداف اليت
تعاىل َ
كانت إىل ذلك احلني غري مكتملة حل نٍّد ما.

يد قدرته على أيدي
فاحلاصل أنه تعاىل يري قسمني من قدرته :أوال ،يري َ
يد قدرته بعد وفاة النيب حني تواجه احملن
األنبياء أنفسهم ،واثنيًا ،يري َ
ويتقوى األعداء ويظنون أن األمر اآلن قد اختل ،ويوقنون أن هذه اجلماعة
سوف تنمحي ،حىت إن أعضاءها أنفسهم يقعون يف احلرية والرتدد ،وتنقصم
ظهورهم ،بل ويرت ند العديد من األشقياء ،عندها يظهر هللا تعاىل قدرتَه القوية
صابرا حىت اللحظة
اثنيةً ويساند اجلماعة املنهارة .فالذي يبقى
ً
صامدا ً
األخرية يرى هذه املعجزة اإلهلية ،كما حصل يف عهد سيدن أيب بكر
الصديق رضي هللا عنه ،حيث ظ َّن أن وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم قد
سبقت أو َاَنا ،وارتد كثري من جهال األعراب ،وأصبح الصحابة من شدة
احلزن كاجملانني ،عندها أقام هللا تعاىل سيدن أاب بكر الصديق رضي هللا عنه،
وأظهر منوذ ًجا لقدرته مرة أخرى ،ومحى اإلسالم من االنقراض الوشيك.
نن هلم دينَهم الذي
وهكذا أمت عز وجل وعده الذي قال فيه{ :ولَيم نِك َّ
ارتضى هلم وليب نِدلنهم من بعد خوفهم أمنًا} ..أي أنه تعاىل سوف يثبنت
أقدامهم بعد اخلوف...
فيا أحبائي ،ما دامت سنة هللا القدمية هي أنه تعاىل يري قدرتني ،لكي حيطنم
يغري هللا تعاىل اآلن سنته
بذلك فرحتَني كاذبتني لألعداء ،فمن املستحيل أن ن
األزلية .لذلك فال حتزنوا ملا أخربتكم به وال تكتئبوا ،إذ ال بد لكم من أن

ضا ،وإن جميئها خري لكم ،ألهنا دائمة ولن تنقطع إىل
تروا القدرة الثانية أي ً

يوم القيامة .وإن تلك القدرة الثانية ال ميكن أن أتتيكم ما مل أغادر ،ولكن

عندما أرحل سوف يرسل هللا لكم القدرَة الثانية ،اليت سوف تبقى معكم إىل
األبد ....فمن الضروري أن أيتيكم يوم فراقي لِيليه ذلك اليوم الذي هو يوم

الوعد الدائم .إن إهلنا إلهٌ صادق الوعدِ ،ويفٌّ وصدوق ،وسيحقق لكم كل ما
وعدكم به .وابلرغم من أن هذه األايم هي األايم األخرية من الدنيا ،وهناك
كثري من البالاي واملصائب اليت آن وقوعها ،ولكن ال بد أن تظل الدنيا
قائمة إىل أن تتحقق مجيع تلك األنباء اليت أنبأ هللا تعاىل هبا .لقد بعثت من
هللا تعاىل كمظهر لقدرته سبحانه وتعاىل ،فأن قدرة هللا املتجسدة .وسيأيت
من بعدي آخرون ،سيكونون مظاهر قدرة هللا الثانية .لذلك كونوا منتظرين
لقدرة هللا الثانية داعني جمليئها جمتمعني .ولتجتمع كل مجاعة من الصاحلني يف
كل قطر وليدعوا حىت تنزل القدرة الثانية من السماء ،وتريَكم أن إهلكم إله
قادر كل القدرة( ".الوصية ،ص )7-4
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إذا قال قائل :إذا كان هذا احلديث صحيحا فأخربون أبمساء اجملددين الثين
عشر قرن مضت .فاجلواب هو أن هذا احلديث ظل مسلَّما به عند علماء
األمة ،ولكن لو اعترب هذا احلديث موضوعا عند هؤالء املشايخ بعد إعالن
دعواي فهذا ليس مستبعدا منهم .لقد نادعى بعض أكابر احمل ندثني بكوَنم
غريهم جمددين .فإذا كان هذا
جمددين يف عصرهم ،كما اعترب اآلخرون َ
احلديث غري صحيح فهذا يعين أَنم مل يكونوا أمناء.
وليس واجبا علينا أن نتذكر أمساء مجيع اجملددين ،بل العلم احمليط بكل شيء
هو عند هللا وحده ،وال ن ندعي علم الغيب إال ما يطلعنا هللا عليه .إن هذه
األمة منتشرة يف جزء كبري من الدنيا ،واحلكمة اإلهلية تبعث جمددا يف بلد
مرة ويف بلد آخر مرة أخرى .من ذا الذي حييط بكل أفعال هللا ،ومن ذا
الذي حييط بغيبه عز وجل؟
أخربوين كم نبيا خال يف كل قوم منذ آدم عليه السالم إىل النيب صلى هللا
عليه وسلم؟ فلو أخربمتوين بذلك ألخربتكم أبمساء اجملددين .واملعلوم أن عدم
العلم بشيء ال يستلزم عدم وجوده.
ومن املتفق عليه عند أهل السنة أن اجملدد األخري يف هذه األمة هو املسيح
املوعود الذي سيظهر يف الزمن األخري( .حقيقة الوحي)

ابختصار ،إن دورة عمر بين آدم حمددة بسبعة آالف سنة .وقد مضى من
الدورة احلالية حنو مخسة آالف سنة إىل عهد نبينا األكرم صلى هللا عليه
وسلم .أو قل إن شئت بتعبري آخر؛ إنه قد مضى من أايم هللا حنو مخسة
اجلمل حلروف سورة العصر؛
أايم ،وقد أشري إليها يف القرآن الكرمي حبساب َّ
فحني نزلت يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم كان قد مضى على زمن آدم
اجلمل .ووف ًقا هلذا
بقدر جمموع أحرف هذه السورة املباركة وفق حساب َّ
احلساب قد مضت إىل اآلن ستة آالف سنة من عمر بين آدم وبقيت ألف
سنة .لقد ورد يف القرآن الكرمي ،بل يف معظم الكتب السابقة أيضا أن
سمى ابسم املسيح؛
املرسل األخري الذي سيأيت حامال صفات آدم وي َّ
سيخلق يف َناية األلفية السادسة حتما كما خلق آدم يف َناية اليوم
السادس .إن يف هذه اآلايت كفاية للمتدبرين .وتقسيم هذه األلفيات السبع
حبسب القرآن الكرمي وكتب هللا األخرى؛ هو أن األلفية األوىل تكون
النتشار اخلري واهلداية ،واأللفية الثانية لسيطرة الشيطان ،مث األلفية الثالثة
النتشار اخلري واهلداية ،واأللفية الرابعة لغلبة الشيطان ،مث األلفية اخلامسة
خامت
النتشار اخلري واهلداية .وهذه هي األلفية اليت بعث فيها سيدن وموالن َ
األنبياء حممد املصطفى  -صلى هللا عليه وسلم  -إلصالح الدنيا ،وص نفد
الشيطان .مث األلفية السادسة هي زمن إطالق سراح الشيطان وتسلطه الذي

بدأ بعد القرون الثالثة وانتهى على رأس القرن الرابع عشر .مث األلفية
السابعة هي ألفية هللا ومسيحه؛ وهي زمن كل خري وبركة وإميان وصالح
وتقوى وتوحيد وعبادة هللا ،وزمن كل نوع من احلسنات واهلداية .وحنن
اآلن على رأس األلفية السابعة .وال موطئ قدم ملسيح آخر بعد ذلك؛
ألن عدة العصور عند هللا سبعة فقط ،وقد قسمت إىل أدوار ٍّ
خري ٍّ
وشر.
ولقد نبني األنبياء مجيعا هذا التقسيم ،بعضهم إمجاال وبعضهم تفصيال.
(حماضرة الهور ،ص)40 - 38
يتبني من كتب مجيع األنبياء وكذلك من القرآن الكرمي؛ أن هللا تعاىل قد
حدَّد عمر الدنيا بسبعة آالف سنة من زمن آدم إىل النهاية .وقد َّ
حدد
ب فرتة اهلداية والضالل أبلف سنة ،أي تكون الغلبة للهداية يف مرحلة
تناو َ
مث تتبعها مرحلة يغلب فيها الضالل .وكما قلت إن هاتني املرحلتني
م َق َّسمتان يف كتب هللا ابلتناوب إىل ألف سنة لكل منهما .فكانت الفرتة
األوىل لغلبة اهلداية اليت مل يكن فيها للوثنية أي أثر قط ،ولكن عندما انتهت
تلك األلفية بدأت يف الفرتة الثانية الوثنية أبنواعها املختلفة يف الدنيا ،ومحي
مستقرا هلا .مث وضع أساس
وطيس الشرك ،وأخذت الوثنية يف كل بلد
ًّ
التوحيد يف الفرتة الثالثة ،أي يف األلفية الثالثة ،وانتشر التوحيد يف الدنيا قدر
طل الضالل برأسه يف األلفية الرابعة ،ويف تلك األلفية تطرق
ما شاء هللا .مث أ ن

فورا بعد أن بذرت
إىل بين إسرائيل فساد كبري ،وذبلت الداينة املسيحية ً
بذرهتا وكأن والدهتا وموهتا كان يف وقت واحد .مث أتت مرحلة األلفية
اخلامسة اليت كانت مرحلةَ هداية ،وفيها بعث نبينا األكرم صلى هللا عليه
وسلم ،فأقام هللا تعاىل التوحيد على يده من جديد يف الدنيا .فمن أقوى
األدلة على كونه صلى هللا عليه وسلم من هللا سبحانه وتعاىل أنه بعث يف
مقررة للهداية منذ األزل .وال أقول ذلك من تلقاء نفسي،
األلفية اليت كانت َّ
بل هذا ما يتبني من كتب هللا كلها .كذلك إن نادعائي بكوين املسيح املوعود
أيضا اثبت ابلدليل نفسه ،ألن األلفية السادسة من منطلق هذا التقسيم؛
هي ألفية انتشار الضالل اليت تبدأ من القرن الثالث بعد اهلجرة وتنتهي على
رأس القرن الرابع عشر .وقد مسى النيب صلى هللا عليه وسلم أهل هذه األلفية
ابلفيج األعوج .أما األلفية السابعة اليت حنن فيها؛ فهي ألفية اهلداية .وملا
كانت هذه األلفية هي األلفية األخرية؛ كان لزاما أن يُبعث إمام آخر
الزمان على رأسها .فال إمام بعده وال مسيح؛ إال من كان ِظ ّالً له ،ألن
هذه األلفية هي َناية الدنيا ،األمر الذي شهد به األنبياء كلهم.

وهذا اإلمام الذي مساه هللا تعاىل مسيحا موعودا هو جمدد هذا القرن
وجمدد األلفية األخرية أيضا( .حماضرة سيالكوت)

 -3مقتبس من خطبة حلضرة مرزا انصر أمحد رمحه هللا ،اخلليفة
الثالث لسيدان املسيح املوعو عليه السالم ،ألقاها عند بداية
القرن اهلجري احلايل:
"حنن على وشك الدخول يف القرن اخلامس عشر ،ومع بداية القرن
اجلديد يفكر بعض الناس حول ظهور جمدد جديد كما حدث يف
القرون املاضية .فتذ ّكروا دائما أن سيدان املسيح املوعود عليه السالم
قد جاء وفق نبوءات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وقد أعلن أنه

مل يُبعث جمددا هلذا القرن فقط ،بل قد بُعث إماما آلخر الزمان ،لذا

ليس مثة جمال لظهور جمددين اآلن ،ألن احلاجة إىل اجملددين إمنا كانت
حني مل تكن اخلالفة موجودة ،والرسول صلى هللا عليه وسلم حني
أخرب عن جميء اجملددين يف هذا الزمن فإنه قد أخرب أيضا أن هللا تعاىل

سيقيم من خالل املسيح املوعود خالفةً على منهاج النبوة ستسمرت
إىل يوم القيامة .لذا فليكن راس ًخا يف األذهان أنه مل يعد هناك اآلن

حاجة إىل جمدد بعد قيام اخلالفة على منهاج النبوة،و سيتم إحياء
الدين على أيدي خلفاء املسيح املوعود عليه السالم إىل يوم القيامة،

إن شاء هللا تعاىل ،وهم الذين سيكونون أظالالً للمسيح املوعود عليه

السالم( .اخلالفة واجملددية)

